CardManagement 4

specifieke beheersoftware
voor de identificatie van de plastic kaart

MUCH MORE THAN PLASTIC CARDS

CardManagement 4
Een specifieke beheersoftware voor de
identificatie van de plastic kaart
Voorzien om een grafische lay-out realiseren die samengesteld
en/of gekoppeld is met variabele velden die verbonden zijn met een
databank.
Het is verder voorzien van een database bewerken formulier
met een geavanceerde foto capture tool.
Het is geschikt voor zowel batch-productie en-bewerking
voor de individuele behandeling.
Door het combineren van de "Self Register" module het biedt
bezoekersbadges beheermogelijkheden.
CardManagement komt in twee versies : Classic & Extended
CardManagement Classic
• basisversie bevat de meeste essentiële functies
• een "Classic" licentie is verkrijgbaar bij een Fargo printer aankoop
CardManagement Extendend
• uitgebreide versie inclusief
•

bezoekersbadges te beheren, in combinatie met de 'Self Register' module

•

en het volledige beheer van smart cards en RFID (lezen en schrijven
beschermde sectors)
SelfRegister Module
•
•

een formulier die het mogelijk maakt bezoekers te registreren
zichzelf
automatische badge afdruktaak of door bediener bevestigd

Operating Systems
•
•
•

coronaprint.com

Microsoft® Windows® XP Service Pack 3
Windows Vista® (32-bit ou 64-bit)
Windows® 7 (32-bit ou 64-bit)
download trial version from
www.cardmanagement.be

Intuïtieve gebruikersinterface bestaat
uit drie belangrijke componenten:
Preview - Design - Configuratie

Database editing
tools

Foto
opnaam
tools

Variabelen filteren
onder de titels van
de velden

Geef variabelen als blad of lijst
Live preview

Database navigation tools

Eigenschappen

Classic

Extended

Maat selecteren : CR80 – uitgebreid (HDP)– verminderd (CR79) – op maat (invoervak waarden)

ja

ja

Afdrukstand selecteren : staand - landschap

ja

ja

Recto / Verso

ja

ja

Magneetstrip koderen

ja

ja

Mifare – (vrij sector - UID) lezen, internal data en/of koppelen van het interne nummer met een database veld Mifare/Desﬁre -

ja
-

ja
(in ontwikkeling)

Andere RFID standaards door command line of plug-ins

-

(in ontwikkeling)

Multi-layouts

Layout

lezen en schrijven door wachtwoord beveiligd sectoren

-

(in ontwikkeling)

Voorwaardelijk velden

-

(in ontwikkeling)

beID – internal data en/of koppelen van de begische identiteits variables met een database veld

ja

ja

ja

ja

Koppelen met een database bestand : direct xls /xlsx – mdb/accdb met de mogelijkheid om speciale velden te maken
(aaneenschakeling van velden)
Koppelen met een database bestand door ODBC

ja

ja

Bepalen van een kleur of een achtergrond afbeelding (variabele achtergrond afbeelding kan worden gemaakt met behulp
van een graﬁsch object in verband met een variabele)

ja

ja

Barcode generator voor vaste code of gekoppeld aan een database veld

ja

ja

Internal datas : teller - datum – prompt en aaneenschakeling van velden

ja

ja

Creëren van vaste of variabel tekst objecten

ja

ja

Automatische vermindering van de tekst grootte

ja

ja

Creëren van vaste of variabele afbeeldingen objecten en/of gerelateerd aan een latere beeldopname

ja

ja

Tekst oriëntatie: verticale of hoekige

ja

ja

Database form met editing en navigatie tools

ja

ja

Tabelmodus

ja

ja

Zoekopdracht ﬁlteren

ja

ja

Afdrukken van de data lijst

ja

ja

Deﬁniëren van een standaard start bestand

ja

ja

Foto capture tool vanuit een bestand, een webcam, een scanner twain of identiteitskaartlezer

ja

ja

Automatische beelduitknippen door Face detection

ja

ja

En/of manuele evenredig uitknippen

ja

ja

Inlijst resultaat opgeslagen op naam van een veld van de database (map path word geparametreerd in de
conﬁguratie scherm) of geïntegreerd in de database (.mdb - .accdb)

ja

ja
ja

Atomatische of manuele printopdracht beheeren

-

Bezoekers aanwezigheids management (Check-IN – Check-OUT)

-

ja

Aanwezigheids tabel door kleurkode

-

ja

Overleg en parameterinstellingen

ja

ja

Toegang tot bepaalde functies door beperkingen groep

ja

ja

Beperking van de toegang tot conﬁguraties en/of starten van het programma door wachtwoord

ja

ja

Instellen van de standaard directory paths

ja

ja

Preview / Gebruik

Bezoekers beheeren door hulp van SelfRegister module

ja

Configuratie
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